
Александар Вучић оптужио новинара Н1 да је измислио спомињање "Велике Србије" у говору који је одржао у Глини 1995. године
уторак, 13 фебруар 2018 16:40

Председник Србије Александар Вучић изјавио је у Вргинмосту да Срби и Хрвати имају
различите погледе на оно што се дешавало у прошлости, али да то не значи да не могу
да живе заједно и да разговарају. На питање да ли га оптерећује говор у Глини из 1995.
године, Вучић је рекао да се он "неће никоме додворавати".

  

  

"Интересантно је да је мера ваше подршке директно пропорционална мери понизности
које очекујете од некога ко је дошао међу вас. С моје стране, ту потребу да вам се
додворам нећете видети", изјавио је Вучић одговарајући на питање о говору у Глини
1995. када је рекао да је тај град у Хрватској српски.

  

Како је рекао, Србија и Хрватска немају других спорних граница осим "36 километара на
Дунаву".
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"Тридесет шест километара је граница на Дунаву између Србије и Хрватске. То је оно
што је спорно. Иначе, немамо других спорова око граница", рекао је Вучић у Вргинмосту.

  

Председник Србије је рекао и да две земље имају "различите погледе на оно што се
догађало пре 23 и 28 година, али да то не значи да "не треба да живимо заједно и да
разговарамо".

  

"Ја сам, чини ми се, био врло пристојан, озбиљан, одговоран, не желећи да на увреде
одговарам увредама и тешким речима. Слушао сам и данас неистине о себи и немам
проблем да на те лажи одговарам", додао је.

  

Нагласио је да "ту врсту харанге ниједан хрватски званичник, с којима се нико у Србији
не слаже, неће доживети у нашој земљи".

  

"Нико од шире породице Вучић није био четник. Године 1992. све куће Вучића у селу
Чипуљић су спаљене, није било неког да их брани, али ја нисам дошао да тражим било
чије извињење, дошао сам да разговарам о томе шта можемо да направимо", рекао је
Вучић.

  

На констатацију да његов говор у Глини није лаж и да постоји записано шта је рекао
тада, Вучић је одговорио: "Ваше виђење свега што се дешавало у '95-ој је потпуно
различито од нашег виђења. Ви када хвалите Олују, то је ваш празник, али је код нас дан
туге. И то је код свих Срба случај. Али је ли то разлог да не разговарамо, или је разлог
да ме са што више мржње погледате".

  

Вучић оптужио репортера Н1 да је измислио спомињање "Велике Србије"

  

Новинар Н1 телевизије Елвир Мешановић инсистирао је на коментару говора у Глини о
Великој Србији. Вучић му је одговорио: "Измислили сте то за Велику Србију, тога у
говору у Глини нема."
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Ево шта је Александар Вучић 20.3.1995. у Глини заправо рекао:

  

"...Ништа више нема од вести у Крајини. Као да је то иностранство, као да је то у
Хрватској... Е, неће моћи! Никада Српска крајина, никада Глина неће бити хрватска.
Никада Банија неће назад у Хрватску! Уколико српски радикали победе и поразе
председника Србије, ви знате да ћете живети у Великој Србији, јединственој српској
држави, и ту одступања бити неће", речи су из говора Вучића у Глини.

  

  

Председник Србије изјавио је данас и да је разговор с хрватском председницом
Колиндом Грабар Китаровић био веома важан.

  

"Наш разговор је био важан...Верујем да ће он значити успостављање већег поверења и
више права за Србе у Хватској. Ту ће конкретни резултази бити највидљивији. Верујем у
добре ствари у будућности, уз више поштовања, разумевања и мањка емоција",
закључио је Вучић.

  

Вучић је разговарао другог дана посете Хрватској са Србима у Вргинмосту у општини
Гвозд.

  

(Н1 - Агенције)
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